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 His Grace Dr. Mathews Mar Severios is one of the senior Metropolitans of the Malankara Orthodox Syrian 
Church. While His Grace is governing full-time the Diocese of Kandanad-West, he is holding the additional responsibility 
of the Dioceses of Malabar from July 2019 and Idukki from December 2019, as Metropolitan-in-charge. For long years 
His Grace was the Secretary of the Holy Episcopal Synod. Currently, he is the Assistant to the Catholicos and Malankara 
Metropolitan of the Church and the Vice-President of the Orthodox Theological Seminary. 

 He was born on February 12, 1949, to Vazhoor, Mattathil Cheriyan Anthrayose, and Mariamma. Following his 
graduation from the Orthodox Theological Seminary with a Bachelor of Divinity degree, he was ordained to the 
priesthood on June 30, 1978, and on April 30, 1991, he was consecrated as Episcopa. 
His formal academic credentials include a Bachelor of Science degree from Kerala University (1971), a Bachelor of Arts 
degree from Serampore University (1977), a Postgraduate Diploma in Theology from Leningrad Theological Academy 
(1979), and a Doctorate in Christology from the Pontifical Oriental Institute in Rome (1984).
His Grace revised his doctoral dissertation while on sabbatical in 2016, which "Lit Verlag" later published in 2020.

 In 2015, to commemorate his 35th year of teaching Christology at Orthodox Theological Seminary, his colleagues 
and students published a Festschrift in his honor, titled Begotten Not Made: Christology in Perspectives.

 His Grace's pastoral and administrative responsibilities are further expanded by his appointment as President of 
a slew of charitable trusts, such as the Pachomios Charitable Society in Meempara, Prathibha Charitable Trust in 
Kolenchery, Mother Hannah Charitable Society in Kozhimala, Mother Yohanna Charitable Society in Adupputty, 
Saritha-Sanitha Charitable Trust in Muvattupuzha, Mar Baselios Children Home in Mannapra, Dr. Mathews Mar 
Severios charitable society in Vazhoor, and other organizations are examples. 
As a result of His Grace's dedication to the ascetic life, he was appointed as visitor bishop to Vallikkattu Dayara, Vettickal 
Dayara, Mylapra Ashram, Attappady Ashram, Othara Convent, and Adupputty Convent in Kerala.

 His Grace's philanthropic zeal led to the establishment of more than seventeen charitable organizations, all of 
which are administered by the Diocese of Kandanad-West today.
People from all walks of life, from all denominations and religions, are among those who will benefit from this initiative.

 In His Grace's ecumenical commitment, theological post-graduates and research degree holders from a diverse 
range of denominational backgrounds who are guided by him through the Federated Faculty for Research in Religion 
and Culture of Serampore University are living examples of his ecumenical commitment.

Books in English

Begotten not Made: Christology in Perspectives
Word Became Flesh: Christology of Philoxinos of Mabbug
 Didaskalia: Church, Worship, and Unity

Books in Malayalam 

Nithya Jeevan 
Ephesia, Philippia, Colossia Lekhanagal: Oru Vyakhanam
Paurasthiya Vedashastra Darshanagal
Paurasthiya Sabha Shastra Darshanagal

Fr.Johnson Punchakonam
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ഡ�ോ. മോത്യൂസ് മോർ ഡസഡേറിഡ�ോസ് മമത്ോമ്ോലീത്ത നിയുക്ത കോഡത്ോലിക്ോ ബോേോ
	 ക�ോട്ടയം:	 മലങ്കര	 ഓർത്തക�ോക്സ്	 സഭയുടെ	 എപ്പിക്ോപ്ൽ	 സപിന�സ്	 നപിയുക്ത	 �ോക�ോലപിക്ോ	 ബോവോ	
സ്ോനകത്തക്സ്		ക�ോ.	മോ�യൂസസ്	മോർ	കസകവറപികയോസസ്	ടമത്ോടപ്ോലീത്തയുടെ	കേരസ്	നപിർകദേശപിച്ചു.	

	 ക�ോട്ടയം	വോഴൂരപിൽ	ജനപിച്ച	ടമത്ോപ്ോലീത്തക്സ്	72	വയസസ്	പ്ോയമുണ്സ്.	ക�ോലകചേരപി	ആസ്ോനമോയ	�ണ്നോെസ്	
ടവസ്റസ്	ഭദ്ോസനത്തപിടറെ	ടമത്ോകപ്ോലീത്തയും	ക�ോട്ടയം	ഓർത്തക�ോക്സ്	ടസമപിനോരപി		ടപ്ോഫസറം	ആണസ്.	മലബോർ,	
ഇടുക്പി	ഭദ്ോസനങ്ങളുടെ	സഹോയ	ടമത്ോടപ്ോലീത്ത	കൂെപിയോണസ്.	സീനപിയർ	ടമത്ോകപ്ോലീത്ത	കുരപിയോകക്ോസസ്	മോർ	
�സ്ളീമപിസപിടറെ	അധ്യക്ഷ�യപിൽ	ക�ോട്ടയം	കേവകലോ�ം	അരമനയപിൽ	കേർന്ന	സുന്നഹകേോസസ്	ആണസ്	ഏ��ണ്ഠമോയപി	
കേരസ്	നപിർകദേശപിച്ച�സ്.	സഭയുടെ	24		ടമത്ോകപ്ോലീത്തമോർ	സപിന�പിൽ	സംബന്പിച്ചപിരുന്നു.	

	 സുന്നഹകേോസപിടറെ	ശുേോർശ	നോടള	നെക്കുന്ന	മലങ്കര	സഭോ	മോകനജപിഗസ്	�മ്മറ്പി	അംഗീ�രപിക്കും.		ഒ�സ്കെോബർ	
14നു	േരുമലയപിൽ	കേരുന്ന	നോലോയപിരം	കേരെങ്ങപിയ	മലങ്കര	സഭോ	അക്ോസപികയഷനപിൽ	അവ�രപിപ്പിക്കും.	നപിർകേശം	
എ�പിരപില്ോട�	അംഗീ�രപിക്ടപ്ടും.	 കയോഗം	 കസ്റ	 ടേയ്യണടമന്ന	 േോത്പിയർ�ീസസ്	 	 േക്ഷത്തപിടറെ	 ഹർജപി	 സുപ്ീം	
ക�ോെ�പി	നപിരോ�രപിച്ചപിരുന്നു.		1934-ടല	ഭരണഘെന	പ്�ോരമോണസ്	അകസോസപികയഷൻ	കയോഗം	വപിളപിച്ചസ്	കൂട്ടപിയപിട്ടുള്ള�സ്.	

	 വോഴൂർ	ടസറെസ്	േീകറ്ഴസ്സസ്	േള്ളപി	ഇെവ�ോംഗമോയ	മറ്ത്തപിൽ	ടേറപിയോൻ	അന്ത്രകയോസപിടറെ	മ�ൻ	മത്തോയപിയോയപി	
1949	ടഫബ്രുവരപി	12നു		ജനപിച്ച	മോർ	കസകവറപികയോസസ്,	ക�രള	സർവ�ലോശോലയപിൽ	നപിന്നസ്	ട�മപിസസ്്പിയപിൽ	ബപിരുേം		
കനെപി.	 	ക�ോട്ടയം	ഓർത്തക�ോക്സ്	ടസമപിനോരപിയപിൽ	നപിന്നസ്	ജപി.എസസ്	.റ്പി	േോസോയപി.	ടസറോമ്പൂർ	യൂണപികവഴസ്	സപിറ്പിയപിൽ	
നപിന്നസ്	ബീ.�പി	ബപിരുേം	 കനെപിയ	അകദേഹം	ടലനപിൻഗ്ോ�സ്	�പിയകളോജപിക്ൽ	ഇൻസ്റപിറ്പിയൂട്ടപിൽ	ഉേരപിേഠനം	നെത്തപി.	
കറോമപിടല	ഓറപിയറെൽ	ഇൻസ്റപിറ്പിയൂട്ടപിൽ	നപിന്നോണസ്		�പികയോളജപിയപിൽ	മോസസ്െഴസ്	സും	േപി.എേസ്.�പിയും	കനെപിയ�സ്.	

	 മോർ	കസകവറപികയോസസ്	1976-ൽ	�ീക്നും		1978-ൽ	വവേപി�നും	ആയപി.		ബകസലപികയോസസ്	മോ�യൂസസ്	പ്ഥമൻ	
�ോക�ോലപിക്ോ	ബോവോയപിൽ	നപിന്നും	വവേപി�	േട്ടം	സ്ീ�രപിച്ചു.1991	ഏപ്പിൽ	30നു		േരുമലയപിൽ	വച്ചസ്	എപ്പിക്ോപ്യോയും	
1993-ൽ	ടമത്ോകപ്ോലീത്തയോയും	വോഴപിക്ടപ്ട്ടു.
ഓർത്തക�ോക്സ്	ടസമപിനോരപിയപിൽ	അധ്യോേ�നോയപി	കസവനം	ടേയ്യുന്ന	അകദേഹം	ജീവ�ോരുണ്യ	േരമമോയ	നപിരവധപി	
പ്സ്ോനങ്ങളുമോയപി	 ബന്ടേട്ടു	 പ്വർത്തപിക്കുന്നു.	 വനപി��ളുടെ	 ഉന്നമനത്തപിനപിൽ	 അകദേഹം	 പ്ക�്യ�ം	
ശ്രദ്ോലുവോണസ്.			സുന്നഹകേോസപിടറെ	ടസക്രട്ടറപിയോയും	കസവനം	ടേയ്പിട്ടുണ്സ്.	ടസമപിനോരപി	വവസസ്	പ്സപി�റെോയും	
�ോക�ോലപിക്ോ	ബോവയുടെ	അസപിസ്ററെസ്	ആയും	കസവനം	നെത്തപിയപിട്ടുണ്സ്.		

	 "സഭയുടെ	 ഭരണഘെനയും	 വപിശ്ോസപ്മോണങ്ങളും	 ആരോധന	 ക്രമങ്ങളും	 �ോകനോനു�ളും	 സംബന്പിച്ച	
�പി�ഞ്ഞ	അവഗോഹവം	 േോണ്പി�്യവം	 	 ഉള്ള	 ടമത്ടേോലീത്ത	കൂെപിയോണസ്.	 ജീവ�ോരുണ്യ	 പ്വർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള	
�ോല്പര്യം	 അകദേഹം	 ഹൃേയത്തപിൽ	 സൂക്ഷപിക്കുന്നു."�ണ്നോെസ്	 ഭദ്ോസനത്തപിൽ	 േ�പിനചേപിൽേരം	 കപ്ോജ�സ്ടു�ൾക്കു	
കമൽകനോട്ടം	വഹപിക്കുന്ന	വ്യക്തപികൂെപിയോണസ്	സഭയുടെ	�ലവനോയപി	വരുക്ോൾ	അത്തരം	പ്സ്ോനങ്ങളുടെ	ആക്വം	
ഊർജവം	 വർധപിക്കും.	 മോർ	 േകക്ോമപികയോസസ്	 േോരപിറ്ബപിൾ	 ടസോവസറ്പിയുടെ	ആഭപിമുഖ്യത്തപിൽ	 	 	 പ്�ീക്ഷ	 ഭവൻ,	
പ്ശോന്പി	 ഭവൻ,	 പ്�്യോശ	 ഭവൻ	 ,	 പ്കമോേം	 േദ്�പി,	 പ്സന്ന	 ഭവൻ,	 പ്�ോശം	 ഇൻസ്റപിറ്യൂട്ടസ്	 ഓഫസ്	 ടപെഷ്യൽ	
എജയുകക്ഷൻ,	പ്�പിഭോ	ഉൽപ്ന്നങ്ങൾ	തുെങ്ങപി		തുെങ്ങപി	ഒട്ടനവധപി	വപി�സന-�ോരുണ്യ		േദ്�പി�ൾ	ഭദ്ോസനത്തപിൽ	
നെക്കുന്നുണ്സ്.	

	 "ഒരു	സന്യോസപിക്സ്	 ഉേപി�മോയ	 ജീവപി�ക്രമവം	അച്ചെക്വം	ആ	 ജീവപി�ത്തപിടറെ	അവപിഭോജ്യ	ഘെ�ം	ആണസ്.	
ആറോം	നൂറ്ോണ്പിടല	സുറപിയോനപി	ആേോര്യൻ	മോബഗപിടല		േീലക്പികനോസപിടറെ	ജീവപി�ടത്ത	അെപിസ്ോനമോക്പിയുള്ള	
ക്രപിസസ്തു	ശോസ്ത്രത്തപിലോണസ്	ക�ോ�സ്െകററ്സ്.	ടസമപിനോരപിയപിൽ	േഠപിപ്പിക്കുന്നതും	ക്രപിസസ്	തു	ശോസ്ത്രം."	മോർ	കസവ്യറപികയോസപിടറെ	
ക�ോ�സ്െറൽ	പ്ബന്ം	ജർമനപിയപിൽ	പ്സപിദ്ീ�രപിച്ചപിട്ടുണ്സ്.	

കൃ�പി�ൾ	:	
നപി�്യജീവനപിൽ,	എകഫസ്യ,	ഫപിലപിപ്്യ,	ട�ോകലോസ്യ	കലഖനങ്ങൾ-ഒരു	വ്യോഖ്യോനം,	േൗരസ്്യ	കവേശോസ്ത്ര	േർശനങ്ങൾ,	
േൗരസ്്യ	സഭോ	ശോസ്ത്ര	േർശനങ്ങൾ.	

English: 
Begotten not Made: Christology in Perspectives, Word Became Flesh: Christology of Philoxinos of Mabbug, Didaskalia: 
Church, Worship and Unity.

കൃ�പി�ൾ	 ടസമപിനോരപി	 േഠപി�ോക്ൾക്കും	 അൽമോയക്ോർക്കും	 ഒരുകേോടല	 പ്കയോജനവം	 പ്കേോേനവം	
നൽകുന്ന�ോടണന്നസ്	അവയുടെ	രൂേ�ല്പനയപിൽ	സഹോയപിച്ച	ടസമപിനോരപി	ടപ്ോഫ.	ഫോ.	ക�ോ.	കജോൺ	�രപിങ്ങോട്ടപിൽ	
സോക്ഷ്യടപ്ടുത്തുന്നു.	



-4-THE STREAM : An Online Publication of the Diocese of South-West America 2021

ഫോ.	അലക്ോണ്ർ	ടജ.	കുര്യടന		വരണോധപി�ോരപിയോയപി	
(Chief	Electoral	Officer)	നപിയമപിച്ചു

 
ഒ�സ്കെോബർ	 14-നു	 േരുമലയപിൽ	 കേരുന്ന	 മലങ്കര		
സുറപിയോനപി	 ക്രപിസ്്യോനപി	 അക്ോസപികയഷൻ	
വരണോധപി�ോരപിയോയപി	 (Chief	 Electoral	Officer)	 റവ.	
ഫോ.	 അലക്ോണ്ർ	 ടജ.	 കുര്യടന	 	 മലങ്കരസഭ	
നപികയോഗപിച്ചു.	 	 മലങ്കര	 ഓർടത്തോക�ോക്സ്		 സുറപിയോനപി	
സഭയുടെ	 അടുത്ത	 േരമോദ്്യക്ഷനോയപി	 നപിയുക്ത	
�ോക�ോലപിക്ോയും	 മലങ്കര	 ടമത്ോകപ്ോലീത്തയുമോയപി	
കയോഗ്യനോയ	 വ്യക്തപിടയ	 ട�രടഞ്ഞടുക്കു�	
എന്ന�ോണസ്		 ഈ	 കയോഗത്തപിടല	 പ്ധോന	 അജണ്ോ	
ഐറ്ം.	 	 	 േരപിശുദ്	 സഭയുടെ	 ഇൻ�്യയപിലും	
വപികേശത്തുമോയുള്ള	വപിവപിധ	ഇെവ��ളപിൽ	നപിന്നുമോയപി	
ഏ�കേശം	നോലോയപിർത്തപിൽപ്രം	അംഗങ്ങളോണസ്		ഈ	
കയോഗത്തപിൽ	 സംബന്പിക്കുന്ന�സ്	.	 അകമരപിക്യപിടല	
കജോ	 വബ�ൻ	 സർക്ോരപിൽ	 ഓഫപിസസ്	 ഓഫസ്	
ഗവൺമറെസ്		 വവ�സ്	 കേോളപിസപി	 എക്പി�യൂട്ടീവസ്	
�യറ�സ്റ്റോയപി	വവറ്സ്		ഹൗസപിൽ	ഇകപ്ോൾ	കസവനം	
അനുഷ്പിച്ചു	 ട�ോണ്പിരപിക്കു�യോണസ്		 ബഹുമോനടപ്ട്ട	
അച്ചൻ.	 	 കനോർത്തസ്	 ഈസ്റസ്	 അകമരപിക്ൻ	
ഭദ്ോസനത്തപിടല	 ടേൻസപിൽവോനപിയ	 ടബൻസടലം	
ടസറെസ്	 ഗ്ീകഗോറപികയോസസ്	 ഓർത്തക�ോക്സ്		 േള്ളപി	
ഇെവ�ോംഗമോയ	 അച്ചൻ,	 ആലപ്പുഴ	 ജപില്യപിടല		
േള്ളപിപ്ോെസ്	 അഞ്ഞപിലുമൂട്ടപിൽ	 	 (�െക്ൽ)	
കുടുംബോംഗംമോണസ്. 


